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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Nikel ve Titanyumdan oluşan süperelastiklik ve şekil hafızası özelliği olan şekil hafızalı 

alaşımlar (ŞHA) terimi, geometrisinin değiştiği durumlarda uygun ısı prosedürü uygulanarak 

kristal yapılarında faz dönüşümleri etkisiyle önceki şekline tekrar dönebilen metalik 

malzemeler için kullanılan nitinol alaşımlar metalik akıllı malzeme grubu olup fonksiyonel 

özellik ile birlikte mekanik dayanım da gerektiren uygulamalar için günümüzde kullanılan ve 

kullanım alanları hızla genişleyen malzemelerdir. Düşük sıcaklıklarda yüksek oranda deforme 

olsa bile, malzemenin yüksek sıcaklıklarda, eğitildiği 3 boyutlu şeklini hatırlamasını sağladığı 

şekil belleği etkisidir. Uygun ısıl ve mekaniksel prosedürlere maruz kaldığında önceden 

tanımlı şekil veya boyutuna geri dönebilen maddelerdir. Diğer metaller için plastik 

deformasyona, yani geri kazanılamayacak şekil değişikliğine neden olacak daha büyük 

gerilmelere (stress) karşın, nitinol malzemesinin orijinal şeklini geri kazanıp, koruyabilmesi 

sağlayan süper esnekliktir.Tersinir katı faz dönüşümü kabiliyetleri sayesinde bu projede,NiTi 

intermetalik alaşımın süperelastiklik ve yüksek darbe emici özelliğinden yararlanılarak araç 

dış iskeletinin ve gövdesinin bu maddeyle kaplanması sonucu kazalarda can kaybını azaltmayı 

ve araba kazalarında oluşan büyük maddi hasarların oluşmasını engellemeyi hedefliyoruz. 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde her gün sıklıkla meydana gelen kazalarda can ve mal kaybı ülkemizde ve 

dünyada ciddi ölçülerde yaşanmaktadır.Ayrıca,araştırmalara göre de dünya açısından 

sıkışıklık maliyetleri ve kazalar sonucu ortaya çıkan verimsizlik topluca değerlendirildiğinde 

ortaya çıkan kayıp 1,47 trilyon dolar gibi ciddi bir değere ulaşmaktadır [9]. Aynı zamanda, 

projemizin temelinde olan nitolün otomotiv endüstrisinde üretilen araçların şasi ve genel 

iskelet yapısında kullanılan ve oldukça pahalı olan çelik ve plastik gibi endüstriyel 

maddelerden ziyade kullanılmasıyla otomotiv endüstrisinde yeni bir çığır açacaktır.Genel 

olarak arabaların dış iskeletinde kullanılan malzemelerin darbe emici ve esneklik özelliğin 

fazla bulunmamasından dolayı kaza anlarında yaşanan maddi hasarlar ciddi boyutlara 

ulaşmaktadır. 

3. Çözüm  

Bu projenin temelinde daha önce arabaların şasisi ve genel iskelet yapısında kullanılan 

çelikten hem ağırlık hem de darbe emici özellik olarak ortalama bir araçta kullanılan çeliğin 

fiyatından daha uygun bir fiyat düzeyine sahip olan NiTi (Nitonol) alaşımının süperelastiklik 

özellikleri, yüksek darbe itfa etme kapasitesi ve hafifliği esas alınarak, araçların metal 

yüzeylerinin nitinol ile kaplanması ve bunun beraberinde projede trafik kazalarında yaşanan 

ciddi can ve mal kayıplarını önlemek amaçlanmıştır. 

4. Yöntem 

4.1 Giriş 

Akıllı ve şekil hafızalı intermetalik bir alaşım olan nitinol, %50-%50 nikel (Ni) ve titanyum 

(Ti) elementlerinin karışımından oluşan ve  şekil hafızalı alaşımlar (ŞHA) ailesine dahil olan 

bir bileşiktir.Nitinol alaşımı diğer metalik alaşımlardan farklı olarak iki termo-dinamik özellik 

sergiler. İlki, başka metallerde geri kazanılmayacak şekil ve görüntü değişikliğine sebep 

olacak  daha büyük gerilmelere (stress) yani plastik deformasyona karşılık nitolün gösterdiği 
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süper elastiklik özelliği orijinal şeklini geri kazanmasıda rol oynar.Geleneksel mühendislik 

metalleri, örneğin paslanmaz çelik, alüminyum ve titanyum, yaklaşık %0.5’lik gerinmelerde 

(strain) elastikliğini kayıp edip akma (yield) rejimine geçerken, nitinolün süper esneklik 

özelliği sayesinde %11’e gerinmeye kadar esnekliğini koruduğu gözlenmiştir. Bu esneklik 

özelliği karşılaştırmalı olarak şekil 1’de gösterilmiştir. 

   Şekil 1 (a) Paslanmaz çelik 316L ve titanyum alaşım Ti6Al4V’nin çekme testi ölçülen 

ile gerilim-gerinim eğrisi. Metallerin ikiside yaklaşık %0.5 gerinimden sonra akış haline 

geçip, esneklik özelliklerini kaybetmişlerdir. [2] (b) SMA’nın sıcaklık bazlı gerilim-

gerinim eğrisi, ve termomekanik yüklemelere göre atomik yapısının değişmesi. [1]  

İkinci özellik olarak ise, maruz kaldığı çok düşük sıcaklıklarda fazlasıyla deforme olsa da, 

malzeme yüksek sıcaklıklarda, önceden eğitildiği 3 boyutlu şeklini hatırlaması ve eski haline 

dönmesiyle elde ettiğimiz etki nitinolün benliğinde bulunan şekil belleği etkisidir. [1] 

ŞHA'ların her iki özelliği, termal veya mekanik yükleme doğrultusunda düzenli bir yapıda 

olan östenit kristal yapı ve daha az düzenli olan martensit kristal yapı konfigürasyonları 

arasındaki katı faz atomik yapı değişikliklerine dayanır . [3] Nitinolün atomik yapısının, 

sıcaklığa ve üzerine uygulanan gerilimlere göre gösterdiği değişkenlik şekil 1(b)’de ayrıntılı 

şekilde gösterilmiştir.  

1959’da ismini de aldığı Naval Ordinance Laboratory (NOL) adlı bir Amerikan savaş 

savunma laboratuvarda keşfedilen nitinol (Ni+Ti+NOL) alaşımı malzeme literatürüne son 

yıllarda katılmıştır . [5,6] Ancak,nitinolün içinde bulunan Ni iyonu salınımı vücutta alerjik 

reaksiyonlara sebep olmaktadır. Bu nedenle, uygun yüzey kaplama  işlemleri ve yüzeyde pasif 

bir tabakanın oluşturulması hem insan sağlığı hem de klinik uygulamalar açısından önemlidir.  

Bu projede, kullanımda sorun yaratacak yönler ele alınmış ve NiTi alaşım levhaları farklı 

konsantrasyonlarda ki VO2 (V
+4 iyonları içeren) ve V2 O5 (V

+5 iyonları içeren) çözeltiler de 

yüzey kaplamaları yapılmış ve insan sağlına karşı olan zararlı etkisi büyük ölçüde 

azaltılmıştır. Bunun yanında, nitinolün vücut koşullarındaki korozyonunu azaltmak için 

alaşımda düşük dozda bakır ve titanyum gibi üçüncül alaşım materyalleri kullanılmaktadır.Bu 

makalede vurgulanacak olan nitinol kullanım alanı ise, medikal alandan ziyade otomotiv 

endüstrisinde üretilen araçları şasi ve genel iskelet yapısında kullanılan pahalı olan çelik ve 

plastik gibi endüstriyel maddelerden ziyade nikel (Ni) ve titanyumun (Ti) %50-%50 birleşimi 

ile ortaya çıkan nitinol ile araçların aerodinamik yapısını ve iskeletini, esneklik ve 

dayanıklılık özelliklerini üst düzeylere çıkararak akıllı maddenin şekil hafızasına sahip olma 
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özelliğinden nasıl yararlanılabileciği vurgulanmaktadır.Böyle malzemelerin seçilmesindeki en 

önemli etkenlerden bir taneside bu akıllı maddenin ortama uyum bakımından iyi sonuçlar 

vermesidir. Nitinol,aynı zamanda verdiği tepki hareketlerindeki hız ve geniş eyleme geçirme 

özelliğine sahipken yapı bakımından histerezis,direnç ve mikro yapıdaki değişimleri de 

bünyesinde barındırır.Maddenin dayanıklık ve şekil olarak esnekliği temelde darbeye ve ısıya 

bağlı değişkenlik gösterir.Yani bu madde kristal yapılarında meydana gelen martenzit ve 

ostenit faz dönüşümleri sonucunda şekil değişimi yapabilmektedir. Şekil 1(b)’de de görüldüğü 

üzere, ŞHA’lar için süper elastik özellikler yüksek sıcaklıklarda, yani materyalin östenit bitiş 

(Af) sıcaklığının yukarısındaki dar bir sıcaklık aralığında gözlenir. [1] Eğer materyal martensit 

bitiş (Mf) sıcaklığından daha düşük bir dereceye kadar ısıtılırsa, materyale kolayca şekil 

verilebilir ve bu sıcaklıkta verilen şekil değişimleri kristal yapıda oluşan ikizlenme (twinning) 

etkisi altında gerçekleştiği için kalıcıdır. Ancak materyal tekrar Af’ye kadar ısıtılırsa, bu 

sıcaklıktaki eğitildiği orijinal geometrisine, şekil hafızası sayesinde geri döner.[1] Ayrıca, 

maddenin deformasyona uğramasına karşın faz değişimleri kontrol altına alınırsa 

deformasyon ortadan engellenebilir.Bu proje için seçilen sonlu elemanlar (finite elemet (FE)) 

yazılımında (ANSYS, v19) bulunan tasarım optimizasyon araçlarıyla nitinol esas alınarak 

özel bir araba dış iskeleti geometrisi oluşturulmuştur. Bu da bizlere, ŞHA özelliğine sahip 

olan nitinolün karakteristik ana özelliklerinin arabaların dış yapı iskeletilerinde ve 

aerodinamik yapılarında kullanılmasıyla otomotiv endüstrisinde umut verici yeniliklere 

öncülük edecektir.  

4.2 Proje Hazırlığı 

NiTi (Nitinol) maddesinin diğer alışıldık metallerden farklı olarak akıllı ve şekil hafızalı 

intermetalik bir madde olması bizi meraklandıran,ilgimizi çeken ve bu mühendislik projesine 

başlamamızı sağlayan en temel husustur.Bu kıymetli şekil hafızalı ve intermetalik alaşım 

hakkında geniş yelpazeli bir arayışa gittik elde ettiğimiz tüm verileri kıyaslayarak ve 

değerlendirerek yorumlarda bulunduk.Araştırmalarımıza Koç Üniversitesi'ndeki kıymetli 

akademisyenlerimizden Rıza Kızılel ile araç güvenilirliği üzerine sıkça görüşmeler 

yaptık,araştırdık,tartıştık ve konu hakkında daha da bilgilendik ve donanımlandık.ANSYS 

sonlu eleman yazılımı öğrendik ve numerik analiz yazılımlarına karşı bir bakış açısı 

kazandık.Ama pandemi nedeniyle uygun laboratuvarlar da verimli deneyler yapma konusunda 

ve nitinol alaşımının elde edilmesinde sorunlar yaşadık.Bu nedenle,zor olsa da piyasadaki 

ürünleri kullandık.Ayrıca nitinol alaşımıyla farklı araç gövdelerindeki dayanıklılık testlerini 

de ANSYS ile yaptık. 

4.3 Süper Elastik Nitinol Özellikleri 

Sonlu elemanlar analizini gerçekleştirmeden önceki ilk adım, Nitinol'ün süper elastik 

özelliklerini doğru olarak tanımlamaktır. Süperelastiklik bir ŞHA numunesinde Af sıcaklığı 

üzerindeki dar bir sıcaklıkta meydana gelen nitinolün ve diğer ŞHA’ların %11 kadarı geri 

kazanılabilir olduğu ve elastik gerinime izin verdiği belgelenmiştir; malzemenin bu davranışı 

ise stres kaynaklı östenitik yapıdan martensitik yapıya dönüşüm ile gerçekleşir. [1] Bu 

çalışmadaki analizler için seçilen FE simülasyon yazılımı ANSYS'dir. FE metodunu kısaca 

anlatmak gerekirse, FE simülasyonları ile fiziksel olgular, bir matematik yöntemi olan, kısmi 

diferansiyel denklemler (PDE) ile numerik bir şekilde çözülebilir. Mühendislere en çok 
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dizayn aşamasında yardımcı olan bu simülasyon tekniği ile, incelenmek istenen sistem, 

gerekli fiziksel materyal özellikleri atanarak, küçük elemanlara bölünerek ve üzerine istenen 

sınır koşulları (boundary conditions) tanımlanarak yaklaşık bir çözüme ulaştırılır [23]. 

ANSYS yazılım paketinin içinde, 2001'de Auricchio tarafından önerilen, basitleştirilmiş bir 

SMA modeline dayanan, malzemeye süper esneklik özelliği ekleme seçeneği vardır [24]. 

Auricchio modeline göre, yükleme ve boşaltma rejimi altında malzemenin elastik gerinme 

sınırına kadar olan izotermal gerinme-gerilme davranışı, östenitten martensite ileri ve geri faz 

dönüşümleri için başlangıç ve bitiş gerilme değerleri olarak dört farklı kritik noktaya sahip bir 

histerezis eğrisini (yükleme ve boşaltmada malzemenin grafikte farklı yol takip etmesi) izler. 

Bu model örneği şekil 5’de sunulmuştur. Ancak, bu model germe ve basılma altında 

materyalin davranışının ve östenit ve martensitin elastik modülüslerinin (Eöstenit, Emartensit) 

birebir aynı olmadığını varsaysa da bu çalışma için, bu karşılaştırılan değerler birbirine eşit 

kabul edilmiştir. Bir malzemenin elastik modülüsü, şekil 1 ve şekil 5’te de görüldüğü üzere, 

gerilim-gerinim grafiğinde malzeme elastik rejimden plastik rejime geçene kadar gösterdiği 

lineer trend grafiğinin eğimidir. Bu katsayı malzemenin bozulmaya başlamadan önce ne kadar 

uzayabileceğini belirtir ve arabanın tasarlanacak dış iskeletinin doğru analizi için kritik bir 

değerdir. 

   Şekil 5. Auricchio modeline göre basitleştirilmiş SMA süper elastik gerinim-gerilim eğrisi. 

[24] Eö: östenit elastik modülüsü, Em: martensit elastik modülüsü, σMB: martensit başlangıç 

gerilimi, σMF: martensit bitiş (final) gerilimi, σÖB: östenit başlangıç gerilimi, σÖF: östenit bitiş 

gerilimi, εMF: martensit bitiş gerilimine kadar oluşan gerinim. (Alıntı yapılan makalede 4 

farklı yükleme rejimi test edildiği için grafikte 4 farklı süper elastisite grafiği bulunmaktadır.) 

Nitinolün süper elastiklik davranışı, östenit ve martensit başlangıç ve bitiş sıcaklıkları ve 

gerilimlerine bağlıdır; bu materyal özellikleri ise alaşımın yüzdesel kimyasal bileşimine ve 

imalat yoluna doğrudan bağlıdır. Örneğin toz metalürjisiyle veya döküm ve metal 

şekillendirme işlemlerine göre üretilen nitinol farklı materyal özellikleri gösterecektir. [25] 

Tipik olarak süper elastik gerilim-gerinim davranışı ve ilgili malzeme parametreleri, bir tel 

numunesi üzerinde yükleme ve boşaltma çekme testi ile karakterize edilebilir.Tablo 1’de ikili 

NiTi alaşım sisteminin temel mekanik özellikleri belirtilmiştir. 
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Tablo 1. İkili Ni-Ti alaşımların 

özellikleri  

 

 

Şekilden de anlaşılacağı üzere NiTi 

ikili alaşımı sistemine %1 oranında 

bile nikel eklerseniz sistemin 

özellikleri değişirken sistemde fazla 

nikelden ötürü maddenin dönüşüm 

sıcaklığı değişir ve ostenitik 

durumlarda akma dayanıklılığı artar. 

Çokça kullanılan diğer alaşım 

metallerinden demir ve krom metali 

daha düşük dönüşüm sıcaklığı için 

kullanılırken, bakır ise histerezisi 

azaltmak ve martenzitik durumda 

daha düşük deformasyon gerilmesi 

için daha sık kullanılır. Şayet 

oksijen ve karbon gibi safsızlıklar 

nitinolün bünyesinde kullanılırsa 

dönüşüm sıcaklığını ve nitinolün 

mekanik özelliklerini zayıflattığı 

için kullanılması önerilmez. 

 

4.4 Nitinol Alaşımının V +4 ve V +5 İyonu İçeren İki Farklı Çözelti de Kimyasal Yöntem 

ile Kaplanması 

Nitinol alaşımının deri ile yüzeysel olarak temas etmesini önlemek amacıyla vanadyum ile 

nitinol yüzeyinin kaplanması düşünülmüştür. Kaplama için Amonyum vanadat (Merck, 99%), 

Hidrazin (Sigma-Aldrich, 98%), Nitinol alaşımı, Ultra saf su, NaOH+H2 O2 çözeltisi, HNO3 

çözeltisi kullanılmıştır.V+4 iyonları içeren VO2 çözeltisi için;  

NH4 VO3+ N2H4VO2+N2+4NH3+H2O (1) 

V+4 iyonları içeren VO2 çözeltinin hazırlanması için yukarıda belirtilen formüle göre 

1000ppm lik ana çözeltiden (1) numaralı denklemde ki reaksiyona göre hidrazin ile 500 ppm, 

100 ppm ve 25 ppm’lik V+4 iyonları içeren VO2 çözeltilerin hazırlanması aşağıdaki tablo 2’de 

gösterilmiştir.  

Özellikler Değer 

Erime Sıcaklığı (ºC)  1300 

Yoğunluk (g/cm3 )  6,45 

Elektrik Direnci 

(microohm.cm) 

 

Ostenit  100 

Martenzit  70 

Isıl İletkenlik (W/cm. ºC)  

Ostenit  18 

Martenzit  8,5 

Korozyon Direnci  300 serisi paslanmaz 

çeliklere veya titanyum 

alaşımlarına yakın 

Young Modülü (GPa)  

Ostenit  83 

Martenzit 28~41 

Akma Dayanımı (MPa)  

Ostenit  195~690 

Martenzit  70~140 

Maksimum Çekme 

Dayanım (MPa)  

895 

Dönüşüm Sıcaklığı (ºC) -200~110 

Dönüşüm sırasındaki gizli 

ısı (kJ/kg.atom)  

167 

Şekil Hafıza Gerinimi 

Maksimum  

% 8,5 
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Tablo 2. V+4 iyonları içeren VO2 

çözeltinin hazırlanması  

 

 

 

 

 

 

 

V+5 iyonları içeren V2O5 çözeltisinin hazırlanması için 1000 ppm lik ana NH4VO3 

çözeltisiyle aşağıdaki 2 numaralı denklem dizisi kullanılarak V+5 iyonları içeren V2O5 

çözeltileri hazırlanmıştır. 

NH4VO3NH4)
+  + (VO3)

-   NH3+ HVO3     (2) 

2HVO3 V2O5+H2O                             

 

 

 

 

 

Tablo 3. V+5 iyonları içeren V2O5 

çözeltinin hazırlanması 

 

 

 

 

 

 

V+4 (a için 1, 2 ve 3 no lu çözeltiler) ve V+5 (b için 1, 2ve 3 no lu çözeltiler) iyonları içeren 

çözeltilere zımparalama, bir boyunca 25 ml NaOH ve 1ml H2O2 batırma işleminden geçen 

plakalar iyice temizlenip etüvde kurutulduktan sonra tablo 2 ve 3 ‘teki çözeltilere plakalar 

batırılarak işleme geçilmiş ve kaplamanın her gün tutup tutmadığı kontrol edilerek sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bir kaç gün sonra konsantrasyonu yüksek olan plakalar da kaplama görülmüştür. 

Levhaların yüzeyin de ki kaplamaların 10 günün sonunda değişmediği gözelenmiştir. En iyi 

kaplamanın a çözeltisindeki 1. çözeltinin içerisinde ki levha da gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu 

çözelti içerisin de levha yüzeyin de gerçekleşen kaplamanın SEM-Edx kimyasal analizi 

yapılmıştır.             

 

 

NH4VO3 10 ml 

1000 ppm 

20 ml 

500 ppm 

50 ml 

100 ppm 

+ + + + 

N2H4 10 ml 80 ml 50 ml 

↓ ↓ ↓ ↓ 

VO2 (a) 20 ml 

500 ppm 

100 ml 

100 ppm 

100 ml 

25 ppm 

Çözelti no 

(a) için 

1. 2. 3. 

NH4VO3 50 ml 

1000 ppm 

20 ml 

500 ppm 

50 ml 

100 ppm 

+ + + + 

Saf su 50 ml 80 ml 50 ml 

↓ ↓ ↓ ↓ 

V2O5 (b) 100 ml 

500 ppm 

100 ml 

100 ppm 

100 ml 

25 ppm 

Çözelti no 

(b) için 

1. 2. 3. 
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Tablo 4. 500ppm lik V+4 iyonları içeren 

VO2 çözelti  içerisinde ki nitinol 

yüzeyinin Edx  analizi. 

 

 

 

 

Yüzey kaplama da yapılan elementel analiz sonucu nitinol alaşımının, V+4 iyonları içeren 500 

ppm lik VO2 çözeltisin de çok iyi kaplandığını göstermektedir. 

4.5 Süper Elastik Materyal Özelliklerinin Kalibrasyonu 

Kalibrasyon FE simülasyon sonuçları şekil 5’te gösterilmiştir. ANSYS’in basitleştirilmiş 

süper elastik özellik atama seçeneği ile, tablo 1(a)’da sunulan Saleeb ve ark.’ın 37oC’deki 

gerilim-gerinim eğrisine yaklaşılmıştır. Beklendiği gibi nitinol tel, %4 uzamaya kadar plastik 

rejime geçmeyip orijinal şeklini geri kazanmıştır ve martensit bitiş geriliminde beklenen 

değere ulaşmıştır. Şekil 5(c)’de bakılan VonMises gerilimi, kısaca, herhangi bir objenin 

üzerindeki yüklere göre plastik rejime geçip geçmeyeceğini belirlemek için kullanılan bir 

gerilim modelidir, ve mukavemet FE analizlerinde sıkça kullanılan bir gerilim tanımıdır. 

Martensit bitiş gerilim değeri, bütün simülasyonlarda materyalin elastik limiti olarak kabul 

edilmiştir; bunun nedeni ise seçilen kompozisyondaki nitinol alaşımının gerilim ile tamamen 

martensit yapıya geçtikten sonra hangi üst gerilimde akma rejimine geçtiğinin karakterize 

edilmemiş olmasındandır. Tamamen martensit yapıya geçildikten sonra da materyalin belli bir 

gerilime kadar geri kazanılabilir uzama göstermesi gerekmesine rağmen, bu çalışmada 

güvenli tasarım tarafında kalmak için üst limit σMF kabul edilmiştir. 

  Şekil 4.Nitinolün süper elastik malzeme özelliklerinin kalibrasyon simülasyonu. (a) Sınır 

koşulları. (b) Teldeki maksimum deformasyon. (c) Maksimum deformasyonda telde oluşan 

gerilimler. (d) %4 uzamaya kadar telin süper elastik gerilim-gerinim davranışı. (Grafikler 

Microsoft Excel’de üretilmiştir.) 

4.5 Sonuç ve Tartışma 

Nitinol(NiTi) alaşımının günümüzde bilinen adı hafızası olanalaşımlardır.. Yüksek 

sıcaklıklarda çok sert yapıda bulunur fakat sıcaklığı azaldıkça esnekliği artar. Bunun sebebi 

NiTi alaşımı içerisindeki atomların sıcak ortamdaki kristalleri farklısoğuk ortamda 

kristallerinin  farklı olmasıdır. Düşük sıcaklıklarda üzerine uygulanan kuvvetle şekli 

değişebilirken ısıtıldığında, kristal yapıdaki atomların konumu değişir, kalıcı deformasyona 

uğramadan eski konumlarına geri dönerler. Şok bir soğutma uygulanırsa da bu şekli kalıcı 

olarak saklama özelliğine sahiptir. Vanadyum tetra oksit ve vanadyum pentaoksit gelişmiş 

Element % Bulunma 

O 9,22 

Ni 33,83 

Ti 27,59 

V 29,36 

VO2 43,76 
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elektrokimyasal özelliklerinden dolayı üzerinde çok çalışılmış malzemelerdir. Elektrokromik 

cihazlarda , termokromik cihazlarda, güneş pillerinde, yüksek kapasiteli lityum pillerinin 

elektrotlarında  elektronik ve optik anahtarlama cihazlarında kullanılır.Bir başka açıdan 

Vanadyum bileşiklerinin toksititesi düşüktür ancak . Bu bileşikler de vanadyum metalinin 

değerliği arttıkça da toksisitesi artar.Ancak biz bu verileri elde ederken dünyayı sarsan 

pandemiden dolayı pek fazla donanımlı deney yapma imkanı bulamadık nitinol metaliyle 

farklı araç gövdelerindeki dayanıklılık testlerimizide Asyn ile yaptık. Reel uygulama yapacak 

çok fazla uygun üniversite labaratuarı bulamadık. Bu eriştiğimiz donanıma kendi 

imkanlarımız ve değerli akademisyen hocalarımız sayesinde eriştik. Sonuç olarak,eğer 

araştırmanın bütün aşamalarından pozitif sonuçlar alınırsa, araçların dış iskeletinde kaplama 

olarak kullanılabilinir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Araç dayanıklılığını arttırmak için nitinolün süper elastiklik ve şekil hafızasına sahip olma 

özelliğinden yararlanılarak, daha önce hiç araçların iskeletinde ve aerodinamik yapısında 

kullanılmadığından dolayı biz bu proje de araçların iskelet yapısını nitinol ile kaplayıp bu 

maddenin üst düzey darbe emiciliğinden ve diğer önemli özelliklerinden yararlanmayı 

hedefliyoruz. Ancak,bu proje debu alaşımın vücuda teması halinde olabilecek zararlı nikel 

(Ni) salınımını önlemek içinde ayriyeten nitinol alaşımının V +4 ve V +5 iyonu içeren iki farklı 

çözelti de kimyasal yöntem ile kaplanmasını da gözlemliyor ve İTÜ’de nitinol alaşımının 

dayanıklılık testlerini gerçekleştiriyoruz.  

6. Uygulanabilirlik 

Projemizin hayata geçmesi için Boğaziçi Üniversitesi DREAMBIGG’e başvurduk.Bugün jüri 

üyelerinin onayını alıp Ocak ayında şirket kurarak 80 bin TL bir ödeme ile prototip üretilmesi 

için gereken çalışmalar başlatılacak.1 yıl sonunda ise 200 bin TL ile projenin üretimi 

tamamlanıp TSE belgesi alınacaktır.Projemiz final aşamasına geldiğinde ise seri üretimimizi 

yine Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK destekleri ile yürütmeyi düşünmekteyiz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzemeler Tutar 

Yazılım(Simülasyon) 2000 TL 

Teknik Ekipman 

(Nitinol 

levha,Malzeme vb.) 

2000 TL 

Broşür&Kamera 1000 TL 

Toplam 5000 TL 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Otomativ sektöründeki üreticiler,otomobil satıcıları ve otomobil alırken can ve mal 

güvenliğini düşünen insanlar yani halkımız, hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef 

kitlesini belirlememizde ki en büyük etken projemizle, Türkiye’de ve dünya genelinde araba 

kazalarında oluşan sayısız can ve mal kaybının büyük ölçüde önüne geçmesini 

hedeflediğinden dolayı bu hedef kitlelerini belirledik. 

9. Riskler 

Nitinolün kompleks insan vücuduna teması halinde zararlı nikel (Ni) etkileşimden dolayı 

deride tahriş ve alerjik reaksiyonlar yol açabileceği sağlık açısından bir risk içerse de raporda 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 

Literatür 

Taraması 
X X X X   

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

  X X X X 

Proje Raporu 

Yazımı     X X 
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da belirttiğimiz gibi bunu ön görerek bakır (Cu) ile kaplamanın yanında  başka bir seçenek 

olan VO2 (V
+4 iyonları içeren) ve V2 O5 (V

+5 iyonları içeren) çözeltilerde yüzey kaplamaları 

yapılabilir.  
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